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Dzienne stawki opłaty targowej

Wyszczególnienie czynności Wysokość opłaty w zł

Plac targowy przy ul.
Targowej 

Na pozostałym terenie

1. Przy sprzedaży (luzem) od każdej wystawionej sztuki:  

a) konie, bydło pow. 2 lat * 1,00 1,00

b) trzoda chlewna pow. 6 m-cy, jałowizna, źrebięta do 2 
lat *

1,00 1,00

c) trzoda chlewna do 6 m-cy, owce, kozy, cielęta * 1,00 1,00

2. Przy sprzedaży prowadzonej bezpośrednio:  

a) z wozu konnego (stawka od wozu) * 5,00 5,00

b) z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej 
ciągnikowej *

15,00
25,00

3. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra itp. :  

a) sprzedającej nabiał, ptactwo drobne, zwierzęta 
domowe oraz warzywa, jagody, owoce, grzyby, kwiaty *

1,00
1,00

b) sprzedającej artykuły przemysłowe * 3,00 3,00

4. Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru itp. (stawka 
od wózka, roweru, itp.) *

3,00
3,00

5.  Przy  sprzedaży  z  przenośnego  straganu,  stolika,
namiotu handlowego lub innego urządzenia handlowego,
oraz  obiektu  budowlanego  nie  będącego budynkiem w
rozumieniu  prawa  budowlanego,  za   powierzchnię
zajętego placu targowego pod urządzenie lub obiekt,  z
którego dokonuje się sprzedaży *

1,00 za 1 m² 4,00 za 1 m²

6.Przy  sprzedaży  warzyw,  owoców,  grzybów,  nabiału,
kwiatów  z przenośnego  straganu,  stolika,  namiotu
handlowego  lub  innego  urządzenia  handlowego,  oraz
obiektu  budowlanego  nie  będącego   budynkiem  w
rozumieniu prawa budowlanego *

 0,50 za 1 m²                                           1,00 za 1 m²                                          

7. Przy sprzedaży środków transportowych (stawka od 
każdej sztuki): 

 

a) motorynki, motocykle o poj. silnika do 50 cm³* 3,00 3,00

b) motocykle o poj. silnika pow. 50 cm³* 5,00 5,00

c) samochody osobowe, przyczepki, przyczepy 
kampingowe *

10,00
10,00

d) samochody dostawcze, ciągniki, przyczepy lub 
naczepy *

10,00
10,00

e) samochody ciężarowe o ład. pow. 1,5 t, autobusy * 10,00 10,00
*przeliczona kwota opłaty nie może być wyższa od ustawowej maksymalnej stawki opłaty targowej w wysokości 778,20 zł 


